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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia

DECRET D'ALCALDIA S1/D/2020-1096 de 17 de desembre, pel qual s’inicia
el procediment de nomenament de la persona que ha d'ocupar el càrrec de 
Síndic o Síndica de Greuges de Barcelona durant el període 2021-2026.

Decret.

En ús de les facultats atorgades a aquesta Alcaldia per l'apartat 3 de la Base V del Reglament 

del Síndic de Greuges de Barcelona, aprovat per acord del Plenari del Consell Municipal en 

sessió de 21 de març de 2003,

Disposo

Primer. Iniciar, de conformitat amb l'apartat 3 de la Base V del Reglament del Síndic de 

Greuges de Barcelona, i amb efectes a partir del 15 de gener de 2021, el procediment de 

nomenament de la persona que ha d'ocupar el càrrec de Síndic o Síndica de Greuges de 

Barcelona durant el període 2021-2026.

Segon. Obrir un torn de consultes per un període de dos mesos comptats a partir del 15 de 

gener 2021, durant el qual les entitats que en data 31 de desembre de 2020 figurin inscrites 

al Fitxer general d'entitats ciutadanes poden proposar les persones candidates al càrrec que 

considerin adients.

Tercer. Realitzar un procés de suport ciutadà sobre el present procediment de nomenament, 

previ al qual l'Alcaldia pot demanar un informe al Consell de Ciutat amb relació a la idoneïtat 

de les persones candidates. Aquest Informe del Consell de Ciutat és facultatiu i no vinculant.

Quart. A la vista d'aquest procediment, que en cap cas és vinculant, i consultats els grups 

municipals, l'Alcaldia proposarà al Plenari del Consell Municipal el nomenament del Síndic o de 

la Síndica de Greuges de Barcelona per al període 2021-2026, d'acord amb el que disposa 

l'art.143.4 de la Carta municipal de Barcelona.

Cinquè. Facultar el Regidor de Participació per tal que coordini els treballs del procés de 

consulta i suport ciutadà i elabori el corresponent Informe.

Barcelona, 17 de desembre de 2020. L'alcaldessa, Ada Colau Ballano. 
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